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Szerkesztőség és kiadóhivatal
KLADEK és HAMBURGER könyvnyomdáji 

Batthyány-utcza 5. sz.

A végső határidő.
A végső határidő április hó

Ha tehát a szabadelvüpártot
J a  lelkek fenyegető közömbössé-

„ . T . . 6 Igeért vádolni nem lehet, akkor
4 dike. Tisza István grót nn- ie vdd£d csak a gyözödelmesek
niszterelnök ezen a napon nem ellen forclithaljuk. És m iért 
akar íniiiiszteielnök lenni, gy A győzedelmesek önálló vám
mondják, így nják úgy a jobb- terQietet akartak; a katonai kő- 
párti, balpáiti, mint a koalíciós vetelmények teljes megvalósitá- 
ujságok. Ekkona tehát kellene, g^r( ĵ lemondtak.
uj minisztériumnak lenni. Talán őfelsége erre azt mondta,
lesz, talán nem lesz , talánanái hogy csináljátok meg tehát az
akkorra is lesz, nine e néhány . önálló vámterületet, nem törö- 
sor Írását befejezzük Az egye- döH1 veje, g s dne a gydzedej.

sulna ez a várakozás előtt, senki 
sem irigyelné a koalíciós dicső
séget, mindenki csak örülne.
De ha rosszul számítottak ? 1 la 
a fejlődés menetét nem tudták 
erőszakolni ? Akkor a felelősség 
kizárólag őket terheli.

A politikai helyzet.
Saját tudósítónktól. —

Budapest, máre. 28.

A király ma délelőtt tiz órakor \ \  SZÍli)(l(lkilÍ polgári iskola
Tisza István gróf kormányelnököt j
fogadta, majd pedig fél órával ké- A y4ros vezet6sége ,negtesz min.

dent, hogy Szabadka kulturális intéz
ményeit fejlessze. Biró Károly dr.

politikusok is sötétben tapogatóik
nak. Ideiktatjuk azt a híresztelést 

, is, hogy a király Andrássy Gyulát 
I is, Wekerle Sándort is újólag audi
encián fogja fogadni.

* **
Holnap és holnapután Is lesznek 

udvari ebédek, amelyekre a függet
lenségi pártból is többeket meghívtak.

Bécsból jelentik, hogy a királyt a 
jövő hét vasárnapján Bécsbe várják.

dűl kívánatos azonban, hogy 
legyen. Akármilyen, csak legyen. 
Mert ha ezen végső határidőn 
is túl megyünk, akkor a nem 
zeti kedély rugékonysága telje
sen elveszítette érzékenységét.

Tekintsünk csak ma komolyan 
magunk köré, már is észlelhet
jük, hogy az áldatlan helyzet
ben a lelkek kezdenek fásulni 
A politikáról mosolyogva, kö
zömbösen beszélnek. Szállóigévé

mesek, ahelyett, hogy kaptal 
volna ezen vívmányon, egy
szerre csak azt mondták, hogy 
nekünk katonai vívmányok kelle
nek. Pedig hát az önálló vám
terület minő óhajtott eldorádó 
volt és megvalósítása ellen még 
csak Ausztriával sem kellett 
volna küzdeni, mert ez ellen 
Ausztriának sincs kifogása.

És mégis, mégis e késedel
meskedés! Hiszen ebben még

} sőbb Szögyény-Marieh László berlini 
I nagykövetünket.

Szögyény-Marieh László ezután ! polgármester ezzel halad a program- 
. , , A . , P , , . .. ■ jának beváltásához vezető ntonAndrassy Gyula grófot kereste fel, Nagy Vük a felügyelőségnek, mint

vált 'Tisza mondása, hogy ci- a szabadelvüpárt is támogatta 
linderes ur lesz a miniszter- j volpa. l£gy lelek lett volna az 
elnök és ebben mosolyogva meg
is nyugosznak Hadsereg, ön
álló vámterület már nem kel
tik azt az emóciót, mint nehány 
héttel ezelőtt. Lesz igy, vagy

i akivel hosszabb ideig tanácskozott.
A királyi audiencia után Szögyény 

! Marich László ezeket mondta e so-I
Írok írójának:

— Ma is audiencián voltam és 
ismételhetem azt, a mit tegnap

a szülőknek panasza a hu polgári 
iskola és a zenede alkalmatlan elhe
lyezése miatt. Az elhelyezés akadálya 
volt. az intézetek tovább fejleszté
sének.

E két intézet alkalmas helyen 
leendő elhelyezése sok gondot oko-

lesz úgy, az mindegy, csak le - |nálják föl -
gyen valahogyan.

egész parlament. És még sem 
akarják megcsinálni. 'Talán nem 
tudják megcsinálni ? És, hogy 
ezen nemtudást leplezzék, a 
katonai követelményeket hasz-

Bizony a koalíciósoknak na-
Baj ez, nagyon nagy baj. Es gyón megköszönné a nemzet, 

kit kell ezért okolni ? Talán a ha a szerintük is ezen óriási 
szabadelvüpártot ? 'Talán 'Tisza haladást jelentő dolog megvaló- 
István grófot ? Ezeket okolni sitása végett lehetővé tennék a 
nem lehet, mert hiszen ezen j kormány alakítást. Mert ha nem

. , zott a kulturosztalynak. Minthogy
-bérelhető helyiség nem voil, uj épület 

i mint kabinetalakitasra megbízottj felépítését határozták el. E célból a 
kombinációban és nem szerepelek, zálogház melletti üres telek megvé- 
inint homo regius sem. Holnap tele volt tervbe véve. ügy látszik 

azonban, hogy a telek drága volt. 
Az építkezéssel tehát várni kellett 

A helyzet ezek szerint ma sem addig) még uj alkalmas helyet nem 
változott. Egynémely lap bécsi for- J találnak.

, rásból azt irta, hogy hivatalnok í Ilyen helyhez jutott a város a
minisztériumra van kilátás, a mely- i Damjanich-utcai megyei leiekkel. Ez

. . . .  , . , - , , ... !a hely a két intézetnek kiválóan al-nek elnöke larkov.cl, István allam-1 Elhatórozta tch4t a tan4cSj
titkár volna. | hogy a törvényhatósági bizottságnak

Értesülésünk szerint ez sem egyéb j javasolni fogja, építenék ezen telekre 
inerő kombinációnál, mert hiszen, a két intézetet. Azt hisszük és talán 
aki a helyzetet ismeri, tudhatja, inem *s csalódunk, hogy Szabadka

egyébként visszautazom Berlinbe.

tényezők mindegyike a válasz- ! teszik, az! hitetik el a nemzet-
tások után nyomban belenyugoj tel, hogy a megvalósítás lehe- hogy ilyen szürke hivatalnok-minisz-

törvényhatósági bizottsága, áthatva

dott abba, hogy az ellenzék tetlén.
többségben került ki.

Hát hiszen épen ez a baj.
Ez okozta az ellenzék csalódá

Így csökkentik a nemzeti ön
tudatot, melyet a szabadelvű 
párt a fokozatos fejlesztés révén

sát, amely azt hitte, hogy a felmutatott vívmányokkal csak 
szabadelvüpárt tűzzel-vassal fog fokozott. Igy növelik a veszélyt, 
a győzedelmes párt által ban- mely annál nagyobbnak (inuk 
goztatott elvek ellen küzdeni s föl, minél közelebb érünk ápri- 
igy nekik lesz még a választá- lis hó 4 dikéhez.

a magyar kuliura iránti lelkesedéstől,
Lérium sem oldana meg a helyzetet. a tanács ezen javaslatát egyhangúlag 

i így nyilatkoztak egyébként tegnap a fogadja el, s igy az építkezést még
’ szabadelvüpártban is. ! az idén talán meg is kezdhetnék.

Ezzel elintézést nyerne a városi 
hivatalok elhelyezése is, melyek 
immár nemcsak a régi városházából, 
de a régi gymnasiumi épületből is 
kiszorulnak.

sok után is alkalmuk, hogy a 
nemzet előtt harciassággal di
csekedhessenek és a sajál tét
lenségükért másokat okolhas
sanak.

Nem mi találtuk ki ezt a 
terminust, hanem a koalíciósok. 
Megvagyunk róla győződve, hogy 
ha e terminus megvalósítaná 
amit tőle várunk, ha megvaló-

Politikai körökben egy államférfin- 
nak érdekes kijelentését kolportálták 
ma Ez az államférliu legutóbbi 
audiencián ezeket mondotta volna a 
királynak:

— Felséged csatát vesztett és 
ennek számláját épp úgy fizetnie 
kell, mint a cárnak a mukdeni ve
reséget.

A politikában általános bizonyta
lanság uralkodik. A legbeavatottabb

A kamara ülése.
(Saját tudósítónktól.)

Szeged, műre. 28.
A szegedi kereskedelmi és ipar

kamara ma tartotta meg e havi tel
jes ülését Szarvady Lajos kamarai

A X  h a S o s t^  tüdőbetegségekné l, légzősze rvek  hu ru to s  b a ja i
ná l, “eymini id ü lt  b ro n ch itis , s z a in á r l i i i r n t ........ ... — • és különösen
l á b b a d o z ó k n á l  i n f l u e n z a  u t á n  ajánitatik. — = =
Emeli az étvágyat. és a tpmsnlyt, eltávolítja a köhögést és a köpotet és éjjeli Izzadást. -  Kellemes sziki és ió ize 
imát a gyermekek is szeretik A gyógyszertárakban 4. -  kor.-órt kapható. Figyeljünk, hogy mludeu Üveg alanti 

czéggel legyen ellátva:
H o ffm a n n -Ia» R o ck é  Co. vegyészeti gyár B a s e l  (Svájcz.)
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ságőrt és a kis lickó mindent le 
akart tagadni. Úgy hazudott, mintha 
a törvényszék előtt állott volna.

Az apja összeráncolta a homlokát 
és megfeddte:

— Látod fiam, én előttem hiába 
tagadsz. Annál rosszabb. Hanem azt 
mondhatom, hogy ilyen lialalon nem 
szabad ennyire vakmerőén hazudni.

A gyerek azonnal ráfelelt:
— Hát te mikor kezdted el papa ?

* *
*A gyászoló özvegyember nagyban 

alkuszik a kőfaragóval. Meghalt a 
második felesége és szép sirkövet 
szeretne neki csináltatni. Az árban 
sehogy sem tudnak megegyezni. A 
kőfaragó ragaszkodik a követelt ösz- 
szeghez, az özvegyember sokalja a 
kiadást.

Az alku hevében felkiált a kő
faragó :

— Kérem, hiszen az első fele
ségének a sírkövét is én csináltam 
és nagyon meg volt vele elégedve.

— Igen ám, de mi hasznom sem 
volt belőle . . . Tudja mit, vissza
adom magának azt a sírkövet . . . 
Még felhasználhatja . . . Hát szá
mítsa bej.nékem az uj sírkő á rá b a ...

— Oh kérem . . .
— De hiszen olyan nagy kő az,’ 

mint amilyen az én szerelmem volt. .
— Engedje meg, urain, de ez nem 

jelent sokat. Az ilyen használt kőnek 
nincs valami nagy értéke.

— Hát tudja mit: Csinálja meg a 
követ most olcsón, aztán Ígérem, 
hogy a jövendőbeli, harmadik fele 
ségem sírkövét is magánál logom 
rendelni.

Vasúti kalandok az éjsza-
kában.

Tegnapelőtt éjjel majdnem ember
életet követelő vasúti szerencsétlen
ség történt Elesd és Hév között. 
Késő alkonyatkor indult ki Élesdről 
a 65. számú tehervonat, s teljes 
gőzerővel robogott Hév felé. Egyik 
közbeeső vasúti őrháznál ugyanab
ban az időben, a mikor a Lehervo 
nat Élesdről kiindult, négy munkás 
egy kézi hajtó gépre ült fel, s Hév 
felé igyekezett. A hajtó gépen nem 
volt jelző lámpa, s a négy vasúti 
munkás kényelmesen utazott rajta.

Úgy hét óra tájban a tehervonat 
utolérte a kézi hajtőgépet. Egy 
lordulónál találkozott össze a te 
hervonat az apró alkotmány nyal. A 
munkások rémülten pillantottak hátra 
s a másik pillanatban már hányát 
homlok menekültek a tölté ről. A 
tehervonat hata 1 más i ra modással 
rohant neki a hajlógépnek, s azt 
darabokra törte. A négy kereket 
négy felé szórta, a deszka részeket 
összehasogatta. Egy vastagabb deszka 
beleakadt, a gép egyik csövébe, s 
rövid időre megbénította a lokomo 
l.iv működését.

A tehervonat vezetője lámpás 
munkasokat küldött a veszedelem 
megvizsgálására. Eejszés munkások 
állottak neki a gépnek, s nagy ne
hezen h vagdalták a géphez tapadt 
deszkadarabokat.. A veszedelem, a 
mint. később megállapították, való 
ban nagy volt. Ha a hajlány egyik 
kereke véletlenül a tehervonat alá 
kerül, ebben az esetben a vonat 
lezuhan az 5 méter magas töltésről, 
s elpusztul a vonat személyzete. Az 
államvasutak nagyváradi állomás 
főnöksége vizsgálatot indított a négy 
munkás ellen, a kik nem tettek 
jebő lámpást a hajtógépre, s a 
vasú ti őr ellen, a ki a harangjelzés 
dacára is útnak engedte a munká
sokat.

A másik kaland szintén a napok
ban történt. Egyik nagyváradi pálya- 
felvigyázó kerékpáron ment a velencei 
állomásról A Körös-hidon utolérte 
a felvigyázói a kolozsvári személy
vonat. Már csak annyi ideje volt, 
hogy leugorhatolt a bicikliről, s 
megkapaszkodhatott a hid egyik 
vasoszlopába. A kerékpárt a vonat 
teljesen összetörte. Szemtanuk állí
tása szerint csak a véletlennek kö
szönheti a pályafelvigyázó az életét. 
Ha idejekorán le nem ugrik gépjé
ről, akkor menthetetlenül elveszett.

Egy ház összeomlása.
Miskolcon vasárnap egy ház om

lott össze a Széchényi-utczában. A 
háztulajdonost Klein Vilmosnak hiv 
ják. Szemtanuk kijelentése szerint 
mi sem jelezte a várható hatasztró 
fát és a házbeliek is azt mondják, 
hogy alig két perccel a beomlás 
előtt, hallottak valamely gyanús re
pedést, de a szerencsétlenség oly 
hirtelen történt, hogy menekülésre 
gondolni sem lehetett, amikor a ház 
sarokrésze óriási, fülsiketítő robajjal 
leomlott.

Amennyire ezt az általános kon- 
stei nációban megállapítani sikerült, 
a katasztrófa pillanatában a föld 
szinten levő Plattner féle kelmeáru 
üzletben Plattner Bernát és ha Platt
ner Károly, továbbá a boltban vol
tak Klein Mór könyvárus és Siegel- 
mann Sója. A lezuhant sarok emeleti 
részén Rác Kornél a „Glatter és 
Grosszmann11 cég könyvelőjének neje 
tartózkodott, ki éppen takarítással 
foglalkozott, mig Lipták Mag loin a 
nevű szobalánya a lakás ablakait 
törölgetle.

Plattner Károlyt a törmelékek 
közül húzták ki a katonák élve. A 
törmelék egészen a nyakáig temette 
el Halva találták a gerendák alatt 
Lipták Magdolna cselédet.

M U L A T S Á G .
A szabadkai izr. öns. és gyám. 

egyesület által saját pénztára ja
vára f. hó 25-én rendezi tt Purim 
bálra történt felülfizetések.

Goldmann Margitka és Licht Vil
mácska együttes ivén: Decsi Dezső, 
Perl Lajos '0 16, Versendi Gyula
5, Kunetz Jakab 4, Weinberger N, 
Kunetz Testvérek, Hartmann Rafa 
élné, Konen Vilmosné, dr. Vécsei 
Jenő. Décsei Lipot, dr. Fischer Jákó, 
dr. Kriszhaber Gyula, Halbrohr Sán
dor, Berger Jakab, Balázs Piri János, 
Perl Oszkár, dr. Klein Adolf, Sza
badka és Vidéke takarékptár és Kő- 
nigslein L H. 2 2 kor. Lőwy Simon,
Braun Illés, Kókai Antal, N. N., dr. 
Bányai Bertalan, N. N , Weisz és 
Roth, N N.. Havas Ferencz, N. N., 
Földes Samu, N. N.. Vig Zsigmond, 
Krausz Mór, Bezerédi I , dr. Gruber 
Károly. Kárpáti Jakab, lllgen János, 
Balog Liria, dr. Hajnalné, Huchwald 
Lazámé. Klopfer G Lipót, Schreier 
Sándor, dr. Mainuzsits Antal, Wald- 
hauser Jakabné, N. N., Maurer Antal, 
Lőwy Mórné, Braunslein N. t — 1 
kor., dr. Szilasi Mórné 96, Fimpl 
Istvánná 60, Weiszberger Bert 50, 
Dávid Vilmos és Zelsler Károly 
40—40 lill. és N. N. 50 fill., össze
sen: 91 kor. 10 lill.

ftek  nővérek együttes ivén: Milo- 
szávlyevils Milán 4, Löbl Salamonná, 
Vojnits Pisláné, Sztojkovics Du-ánné 
2—2, N. N.. dr. Friesz Józsefné, N. 
N.. özv. Váli Béláné, N. N.. dr. Ari- 
tunovits Józsefné, Keiner Vilmosné, 
N. N., Kalmár Henrikné, Steinitz 
Emil, Szanitter Tivadar, dr. Schwilzer-

né, Csillag József és társa, Hóth 
Józsefné I — 1 kor., Galandauer Irina 
66 fillér, összesen 24 korona 60 
fillér.

Geiger Mariska ivén: Hartmann 
Hafaelné 4, dr. Schwartz Péterné, 
dr. Doininusz Simonnó 2—2, ürucker 
János, Lőwy Simon, Lengyel Irma, 
Lőwy Mór, N. N., Krausz. Reiner 
Lajosné, Szilasi Káro'yné, Demeter 
Henrikné, Takarék és Hitelintézet, 
dr. Kovács Lipótné, Schaffer Adollné, 
Láng Illés 1 — 1 korona, összesen 21 
korona

Kiss V'ánika ivén: Freudenberg 
Zsigmondné, Vas Ferencné 2—2, 
Erdélyi Sainuné, Wenczel Lajos, R. 
és H., S. és Z , Mihály Elek, Kunetz 
Józ.-efné, Gazdák és Iparosok hitel
intézete, Fülöp Ágoston, Scheifler 
Hugó 1 — I korona, B és A. 44, B. 
és A. 40, A. és M. 24, M. és N., F. 
és Z, N. N„ H., Spitzer Sándorné, 
M M. 20—20 fillér, összesen 15 
korona 28 fillér.

Léhner Margitka ivén: Kunetz Izi
dor, ilj. Kelemen János, N. N., 
Buchwald Samu és N. N 1 — 1 kor., 
összesen 5 kor.

Kste a pénztárnál'. Weinberger
Lajos 9, Herczl József 5, Sztantics 
Károly és Halbróhr Dezső 3—3,
dr. Singer Bernát, dr. Mezei Izsó
2—2, Frank Ida, Franki Rózsa, Joó 
Albert és Franki Gáspár 1 — 1 kor. 
összesen 28 kor., az összes feltil- 
fizetés 181 kor. 98 fill.

A jótékonyságot gyakorló egye
sületnek elnöksége ez utón fejezi ki 
hálás köszönetét a nemes szivü ada
kozóknak.

Lisszab ,>n, március 1.

T Á V IR A T O K
Vilm os császár útja. /

Lisszabon, március 27. A ham
burgi gőzös Vilmos császárral a 
Friedrich Kari cirkáló kíséretében 
délután 3 órakor ideérkezett.

Vilmos
cászár útjában a királyi pár és a 
koi mány üdvözletét tartalmazó szik
ratáviratot kapott. A császár ugyan
csak szikratáviratban mondott kö
szönetét, amelyben örömét fejezte 
ki azon, hogy a királyi párt nemso 
kára üdvözölheti és megismerheti a 
szép országot. A császár lisszaboni 
fogadtatása rendkívül ünnepies volt. 
A király régies, 86 evezős diszbár- 
kán vitette magát a Hamburghoz 
hogy a császárt partra vigye. Az 
utcák, amelyeken a király a Belem- 
kastélyhoz ment, pompásan fel vol
tak díszítve. A nagy számban felál
lított nézőállványokat ujongó tömeg 
szállotta meg." Este az özvegy ki- 
válvnénál diszlakoma volt udvari 
hangversenynyel. A város ragyogóan 
ki volt világítva. Az utcákon renge 
teg nép hullámzott.

Vilmos császár a királynak a fe
kete-sas rendjelhez való láncot, a 
királynénak pedig az 1813-14. év- 
számu Lujza rendet adományozta.

Liszabon, márc. 27. (Délután 4 
órakor.) Az üdvözlés és a méltósá
gok bemutatása után a nyolc régi 
díszkocsiból álló ünnepi menet meg- 

i indult a Belen-kastély f'e.é, Az utolsó 
kocsiban ült Vilmos császár és Ká
roly király. A császár portugál, a 
király pedig porosz egyenruháját vi- 

I selte.

C zigler Győző halála.
Budapest, márc. 28. Czigler Győző 

műépítész meghalt. Kiváló ember, 
szakképzett tudós volt. Egy sarco- 
mának esett idő előtt áldozatul. Még 
csak 55 éves volt. Aradon születeti 
1850-ben. Iskoláinak elvégzése után 
külföldi tanulmányútra ment. Haza
jövet a műegyetemre került és ott 
az ókori épitéstan nyilvános rendes 
tanára lett. Tanári működésén kívül 
is szerény munkásságot fejtett ki és 
számos csinos épülettel emelte Bu
dapest szépségét. Legutóbb elkészí
tette az uj artézi-fürdő tervét és 
meg is kapta az építési mepbizást; 
a halál elragadta, mielőtt a kivitel
hez hozzáfogott volna. Nagy szere
pet játszott különösen a Ferencvá
rosban. A fővárosi törvényhatósági 
bizottságnak tagja volt. A régi ke- 
repesi-uti temetőben fogják eltemetni 
a főváros által felajánlandó díszsír
helybe.

SZÍNHÁZ.
H eti m iisor

Szerdán: Emigráns.
Csütörtökön: New York szépe
Pénteken: János vitéz.
Szombaton: Udvari kaland.
Vasárnap délután: A postás fiú é3 

a húga, este: A \ereshaju.
Hétfőn: Madarász.
P esti színtársulata Makón. Már

hetek óta hirdetik a helybeli szinügy 
benfentes faktorai, hogy a rnakó- 
nyári színkörre színházunk igazgatói 
jának alapos kilátásai vaunak. A 
hangulatcsinálók azonban azt is, és 
főleg azt hangsúlyozták, hogy Pesti 
Zilahy Gyulával, az aradi színház 
igazgatójával és Szendrey JMihálylyal, 
a pozsonyi direktorral szemben fog 
győzedelmeskedni. Tegnap volt a 
döntés, de a színkörre rellektálók 
között csupán Polgár Károly, a dél- 
vi léki igazgató és Moly Tamás, a 
kecskeméti színház újdonsült direk
tora szerepeltek. Így már aztán ért
hető, hogy az anyagi garanciával 
rendelkező Pesti előnyb- n részesült 
és elnyerte a színkört. Mindez azon
ban reánk nézve csekélyebb jelentő
ségű, fontos azonban a makói szer
ződésnek azon pontja, a mely Pestit 
arra kötelezi, hogy indokolatlan mű
sorváltozás esetén minden egyes al
kalommal nagyobb összegű penalét 
fizessen. A színigazgató makói felet
tes hatóságának eme előrelátásából 
okulhatna a szabadkai szinügyi bi
zottság is. De fontos a makói döntés 
reánk nézve azért is, mert most 
már Pestinek biztos és kitűnő nyári 
állomás helye van s igy elesik ama 
védekezése, hogy megfelelő nyári 
állomás hiányában az őszi szezon előtt 
tökéletes társulatot nem szervezhet. 
Hát majd most módjában lesz szer
vezkedni és ama követelménynek, 
hogy április elejére társulatának név 
sorát előterjessze, hihetőleg meg is 
fog felelni.

János vitéz, a gyönyörű zenéjü operetté 
összes hangjegyei zongorára 2 füzetben ára 
6 koro' a, cimbalomra 3 korona. J<íjh” 
tníés teljen tesvveye 2 korona.

A MŰVELTSÉG KÖNYVTÁRA
hat nagy 8“ alakú kötetben, rendkívül díszes 
félbőrkötésben, nrntegy 3OoO szövegkcppel 
cs 300 mülappal. Ára kötetenkint 24 koma. 
K nagyszabású vállalat első sorozatának első 
kötete mar megjelent s kedvező havi részlet- 
fizetés mellett kapható Jleimann Mór könyv- 
kereskedésében Szabadkán.
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elnök, elnöklete alatt, melyről a kö- i 
vetkező tudósítást vettük: |

Szarvady Lajos elnök az ülést 
megnyitván, Szabó Gyula másodtit
kár az elnökség jelentéseit terjesz
tette elő. Ezek során a kereskede
lemügyi miniszter több elvi jelentő
ségű határozatát, számos államse- 
gélyezésről szóló leiratát, vásárén- 
gedélyezésről szóló intézkedéseket 
stb. hozott a teljes ülés tudomására. 
Közölte még az elnökség hogy az 
adókivetési munkálatok tárgyában 
kifejezett kérelem folytán a szegedi 
kir. pénzügyigazgató tudatta, hogy 
pénzügyminiszteri rendelkezés foly
tán az adókivető bizottságoknak 
1905— 1907 évekre leendő összeál
lításánál különös figyelmet fordított 
arra, hogy a bizottsági tagok fele 
kereskedők és iparosok közül nevez
tessék ki. Jelentést tett még az el
nökség a szegedi téii kikötő kiépítése 
ügyében indított akció azon sikeréről, 
hogy a földmivelósügyi miniszter a 
készített terveket a kivitelre elfogadta 
és kilátásba helyezte, hogy költség
fedezetről az 1908 évben előterjesz
tendő újabb állami beruházási javas
latok keretében fog gondoskodni, 
addig is elrendeli, hogy a köti ási 
munkálatok megkezdessenek.

Szabó Gyula másodtitkár az iroda 
február és március havi tevékeny
ségéről számolt be.

Részletesen indokolt fölterjesztést 
fogadott el a teljes ülés a katonai 
szállítási föltételek revíziója tárgyá 
ban és kérte, hogy az árlejtések 
nyilvánosak legyenek, hogy csakis 
hiánytalanul fölszerelt Írásbeli aján : 
latok vétessenek figyelembe, hogy a 
kereskedők és a termelőknek a pá
lyázásban való egyenjogúsága bizto- 
sittassék, hogy a tartalékkészletek 
fölhasználásának a joga méltányosan, 
a szállító érdekeit is tekintetbe véve, 
határoztassék meg, hogy a megbíz
hatóság igazolása szabályozlassék, 
hogy az óvadék összeg az egy évi 
szükséglet lO°/o ára szállíttassák le
stb.

Véleményt adott a kamara a sza
badkai nyilvános mérlegek díjszabá
sáról, Újvidék város vásárrendtartási 
szabályrendeletéről, Szentes város
nak az ásványvizfogyasztás megadóz
tatásáról hozott szabályrendelete 
ügyében, a szegedi boszorkánysz-geti 
tiszai átjáró csolnak díjszabályzatá
ról és több ipari kihágás ügyéről.

Megadta a kamara a törvényszerű 
hozzájárulását a bácsfeketehegyi ipar
testület megalakilásához és intézke 
dett, hogy a kereskedelemügyi mi
niszter által az ipartörvény módosí
tásához kért statisztikai anyag ösz- 
szegyüjtessék. Tudomásul vette még 
a kamara, hogy a Máv által a ten
gerentúli. forgalomban életbelépte
tendő uj díjszabás összeállításához
a kerület érdekelt export cégeitől 
beszerezte a kívánt adatokat. A ma
gyar fővárosi malomegyesület és a 
vidéki malomiparosok országos egye
sülete közös fölterjesztéséi, melylyel 
a dalmáciai lisztkivitelünk védelmét 
kérik, a kamara pártoló fölterjesz
téssel támogatja és ugyancsak pár
tolja a kassai társkamarának a fo
gyasztási szövetkezetek adóztatása 
ügyében tett kétrendbeli fölterjeszté
sét is. A teljes ülés ezenkívül még 
több folyó ügyet intézett el.

Büntanya egy korcsmában.
— Fosztogató cselédleányok. —

A rendőrség ma egy valóságos 
biintanyát fedezett fel a város kellő 
közepén Ölelő karok közt lelketlen 
osztogatások voltak napirenden a

vendéglői cégér takarója alatt mü-j 
ködő jeles társaság tanyáján, amely 
a Hungária szálloda tőszomszédsá- 
gában levő Rákócy-utcában van.

Egy vidéki ember feljelentése adott 
alkalmat a kitűnő fogásra. Valenlik 
János budapesti bérkocsis volt a 
panasztévő, aki itt lakó fiának láto
gatása végett jött Szabadkára.

Valentik a közelmúltban több száz 
forintnyi örökséghez jutott és ezért 
határozta el, hogy néhány jó napot 
fog tölteni fiának társaságában. Hét
száz koronát vett magához és azzal 
tegnap délután ideérkezett.

Miközben délután a várost szem- 
lélgelte, találkozott Vörös Erzsébet
tel és Juhász Rozália jankováci cse- 
lédleánynyal, akikkel csakhamar ösze-
barátkozott és hívásukra elment ve
lük Probojcsevics Miklósnénak Rá- 
kóci utcai korcsmahelyiségébe.

Nagy örömmel fogadták a korcs
mában az ismeretlen vendéget, aki 
nem is volt fukar, hanem egymás
után rendelt mindent, amit csak jó
kedvű környezete megkívánt, úgy 
hogy hamarosan maga is elázott, 
mire lefektették.

Nagy volt azonban reggelre a ki
józanodott vendég ámulata, amikor 
arról győződött meg, hogy a kis 
mulatság csekély 240 koronájába 
került s nem is hagyta anyiban a 
dolgot, hanem jelentést, tett a ren
dőrségnél,

A nyomozás rövidesen megállapi 
tóttá, hogy a magával tehetetlen Va
lentintól Vörös Erzsébet Í40, a kocs- 
márosnénak Lőrinc nevű fia pedig 
100 koronát elvettek és az ilyen 
utón szerzett pénzt szép egyetértés
ben fölosztották a szereplő szemé
lyek között.

A fosztogató szövetkezet tagjai 
nem is igen tagadták a történteket 
és már a pénznek nagy része is 
megkerült.

Kiderült a nyomozás során az is, 
hogy a büntanya tulajdonosnője már 
régebben űzi a jövedelmező keresel- 
ágat. Valarnenyi helynélküli cseléd
leány, aki hajlandónak mutatkozik a 
vendégcsalogatásra, tárt karokra ta
lált nála és a szerzeményen hűsé
gesen megosztozott velük.

A rendőrség azonnal megindította 
a kihágási eljárást a büntanya tulaj
donosnője ellen és hihetőleg rövid 
utón elfogják rendelni a közerkölcsi 
ség szégyenére váló kocsma bezára
tását.

H Í R E K
TÁJÉKOZTATÓ.

Szabadkai közkönyvtár és muzoum. Nyitva 
izerilán és szombaton délután 3-tól í»-ig 
Vasárnap délelőtt 9 tői 12-lg.

Március 30. D. u. 3 óra. A szent Antal 
kenyere kath. népkonyha választmányi ülése, 
a kath. kör diszamiében.

Március 30. Szabadka törvényhatósági 
bizottságának kö'zgyiilése.

Március 30. Népszerű előadás, vetített 
képekkel a Kath. legényegyletben.

Április hó 2-án Ipartestületi közgyűlés.

— Modern feladatok a város
építés körében. Erről az igazán 
érdekes és különösen városunkban 
időszerű tárgyról fog a Szabad 
Lyceum egyesületben pénteken — e 
hó 31-én este fél 8 órakor a Nem
zeti Kaszinó dísztermében felolvasást 
tartani Váli Gyula, városi építész 
mérnök. Mint láthatjuk, a Szabad
Lyceum felolvasásai megérintik 
tudománynak és művészetnek min
den ágát s igazán közbecsü ismer
tetésekkel iparkodik szoigálatol lenni 
a társadalomnak. Váli Gyula, társa
dalmunk egyik kitűnősége, ki minden 
közhasznú munkában tevékeny részt 
vesz, ez alkalommal oly tliémát

a

tár a nagyközönség elé, mely Sza
badka városát igen-igen közelről 
érinti. Mikor a mpdern város-épités 
körébe tartozó feladatokról elmélke
dünk, önként eszünkbe jutnak a 
város kötelességei a nép egészségének 
és jólétének emelésében, az olcsó 
munkáslakások, népfürdők, tápszer, 
vizsgáló intézetek, nyilvános olvasó 
termek és könyvtárak építésében; e 
théma körébe tartoznak a város- 
rendező tervek, az utcák és járdák 
burkolása, vízvezeték, csatornázás, 
közúti vasutak, a modern tűzoltás 
ügye, középületek s közterek szob
rokkal, emlékművekkel való létesí
tése stb. Mindez oly praktikus és 
oly gazdag tárgy, hogy Váli Gyula 
felolvasására a legnagyobb közönsé
get fogja biztosítani.

—- K itüntetett rendőr. A hiva
talos lap mai száma hozza, hogy 
ő felsége Bakot a Ferencz magyar
kanizsai rendőrvezetőnek buzgó,szol
gálatai elismeréséül az ezüst érdem
keresztet adományozta. A kitünte
tett rendőr csak a nemrégiben is 
rászolgált az elismerésre, amikor a 
magyarkanizsai rémes kettős gyil
kosság tetteseinek kézrekeritésén fá
radozott.

— Indítvány a közbiztonság  
érdekében. A közbiztonság városunk 
belterületén bizony gyenge lábon áll, 
s a városi magistratusnak egyik 
legfőbb gondját képezi, hogy ezen 
állapotokon mielőbb segítve legyen. 
A csütörtöki közgyűléshez ezen tárgy
ban Vida Kálmán biz. tag indítványt 
nyújtott be, amelyben a h dóságot 
utasítani kéri, hogy a jövőben az 
őrszemeken kívül a város minden 
főutcájában két, a mellékutcáiban 
pedig egy gyalogrendőrt állítson föl 
és hogy a lovasrendőrük a belterü
leten éjjel-nappal teljesítsenek járőri 
szolgálatot. Bizony üdvös dolog volna, 
ha ez az indítvány elfogadható lenne, 
de ez csak úgy lenne kivihető, ha 
legalább 6* 0 rendőrünk volna. Van 
azonban összesen 93 rendőr, akik 
városunk közbiztonságára felügyel
nek, már pedig Szabadkának több 
mint 2:7 > utcája van. Úgy értesü
lünk, hogy az indítvánnyal kapcso
latban azt fogja javasolni a tanács, 
hogy a belterületi csendőrszolgálat 
érdekében lépjen a város a belügymi
nisztériummal érintkezésbe. Ha pedig 
ez a terv kivihető nem volna, úgy 
még sem marad egyéb hátra, mint
hogy a rendőrlegénység létszáma 
megfelelőképen emeltessék.

— Halálozások. Súlyos csapás 
érte Vince György nyugalmazott ta
nácsost. Édes anyja, özv. Vince 
Jánosné szül Tamási Teréz 7ő éves 
korában ma meghalt. Özv. Vörös 
Elekné szül. Katona Eszter folyó hó 
26-án d. u. 4 órakor hosszas szen
vedés után jobblétre szenderült. Te
metése ma délután volt.

— Átalakítás a kórházban. A 
belügyminisztériumtól ma leirat ér
kezett amelyben a miniszter elren
deli, hogy a helybeli Mária Valéria 
közkórházban az összes pavillonok 
fűtési szerkezete átalakitlassék épen 
úgy, mint a sebészeti osztályon, azt 
már a múlt nyáron átalakították.

— M ilyen idő lesz ? Meteor je
lenti: Április hó csomópontjai igen 
tekintélyes számban vannak E miatt 
április hava, melynek szeszélyes idő
járása közmondásos, ez idén egészen 
iiii lészen Önmagához s eléggé vál
tozatos illőre nyújt kilátást. A cső 
mópontok közül az 1 — 19, de külö
nösen a 28-iki hideg, a 6-iki esős, 
vagy szeles, viharos jelleggel, mely 
az egész hónapot is uralni fogja, 
amely kedvezőtlenebbnek ígérkezik a 
vetésekre nézve, mint a március volt,

különösen a 28-iki csomópont ha
táskörében, a midőn fagy is várható, 
ha ezen időszakban erősebb napki
törések nem enyhítik a bolygók ál
lásából jött április hó ezen jellegét. 
Napkitörések esetére hűvös esőt vár
hatunk.

— Temetés. A résztvevő közön
ség óriási számának jelenlétében 
helyezték ma délután 3 órakor 
örök pihenő helyére az élete tavaszán 
elhunyt Róth Erzsikét. A koporsó 
fölött dr. Singer Bernét főrabbi 
könnyekre indító gyászbeszédet tar
tott és az izr. templomi énekkar 
megható gjászénekeket adott elő.

— Országos vásárengedély A
kereskedelemügyi miniszter megen
gedte, hogy Bácsbodrogh megye te
rületéhez tartozó Kishegyes község
ben minden év május 20-át és szep
tember 1 ét megelőző hétfőn orszá
gos kirakodó és állatvásár tartassák.

— A gyeruiekm enhely szöke
vénye. A szabadkai állami gyennek- 
menhely igazgatósága jelentette a 
rendőrségnek, hogy a gyermekmen- 
hely egyik ápoltja Lusztig Béla 13 
éves liu Bajmokról, ahova ápolás 
végett ki lett adva, ismeretlen helyre 
szökött. A szökevényt most a rendőr
ség fogja köröztetni.

— A nyakönyvi hírek. Halottak: 
Özv. Vince Jánosné Tamasi Teréz 
75 év, Szerencse Maliid 13 nap, 
Torda József 1 nap, Zorics Anasz
tázia l hó, Farkas János 2 év, 
Tóth István 5 hó, Piontek Etel 17 
hó, Schnitzer Antal 7 hó. Született: 
8, 5 liu és 3 leány. Eljegyzés: Nagy 
Károly—Szoloszki Katalin, Balázs 
József—Csinosak Piroska, Gottes- 
man Miklós —Bothauser Hani, Sódi 
József—Gosztov Etel, Szigeti István— 
Borza Ilona.

— E lveszett. Pertich Ernő ren- 
dőralkapitánynak hat hónapos sima 
szőrű him foxterrier kutyája, (orr
hegy fekete) A kutya Huktor névre 
hallgat. A becsületes megtaláló illő 
jutalomban részesül.

— Margit crém. Kevés hölgy 
van az országban, ki a Földes Ke
lemen gyógyszerész ezen kiváló arc
kenőcsét ne ismerné. Ugyanis az 
összes szépitó szerek között a Földes
féle Margit crém örvend a legnagyobb 
kelendőségnek, mert teljesen ártal
matlan a bőr mindennemű tisztát- 
lanságát, szeplőt, pattanást, metessert, 
stb. néhány nap alatt eltávolítja és 
az arcot üdővé, Iiatallá varázolja. 
Nemcsak az arkbör, hanem a nyak, 
váll és kéz fehérítésére és szépíté
sére is használják. Nagy tégely 2, 
kicsi 1 korona. Kapható a készítőnél 
Földes gyógyszerésznél Aradon és 
minőén gyógyszertárban. Utánzatok
tól óvakodjunk.

Innen onnan.
Egyik szomszéd városban van egy 

fehérnemű és divatáru-üzlet, amely 
címerében a gólya jól sikerült kép
mását viseli.

A minap két hölgy beszélgetett a 
terjedelmes kirakat előtt.

— Nem jösz be édesein, ide a 
! gólyához ?

— Isten mentsen. Tunod nótnen 
et ómen ! Az ember addig jár a 
gólyához, amig . . .

— Eltörik ?
— Nem. Hanem amig a gólya

visszaadja a vizitet.
* **

Gyuri, a bal esztendős haramia
vezér bajba került, de hamarosan 

I kivágta magát. A papája ugyanis 
felelősségre vonta valami huncut-



BACSMEGYE1 NAPLÓ. 1905. m árcius 29.

TÖ RVÉNY KEZES.
Bűnügyi főtárgyalások. A sza

badkai kir. törvényszék büntető ta
nácsa a jövő hétre a következő 
bűnügyeket tűzte ki főtárgyalásra : 
Március 29. Pataky Balázs ok. súlyos 
testi sértés, Szahler Antal halált 
okozó testi sértés. Március 3 1-én: 
Faldum János lopás, Vojnich Hajdú 
Jakab okirathamisitás.

M egdézsmált hagyaték. Pál Fe
renc bajai nyugalmazott vasúti pénz
tárnok mint agglegény halt el Ba
ján 1902. junius 22-én. Hosszú 
ideig betegeskedett, mely idő alatt 
Milich Simon és neje teljesítettek 
körülötte szolgálatot. Alig hogy Pál 
örökre lehunyta szemeit, a gondozó 
házaspár, még mielőtt idegenek 
jöttek a házhoz, összeszedett min
den ingóságot, amit csak a ház 
körül talált és mindent biztos helyre 
tettek. A dolog annyiban is maradt 
volna, de időközben Mutichék össze
különböztek Molnár Józseffel, az 
asszony atyjával, a ki szintén 16 
évig volt az elhunyt szolgálatában 
és akinek tudomása volt arról, 
hogy a hagyatékból mit tüntettek el 
az elhunyt ápolói. Molnár, akit ve 
jének hálátlansága boszantott fel, 
mert kiperelte a saját házából, múlt 
év augusztus elején feljelentette 
Mutichékat, hogy Pál hagyatékából 
1100 frt készpénzt, nagy mennyiségű 
ékszereket, ágyneműket és szőnye
geket tüntettek el. A házastársak 
ellen hagyatéki lopás büntette címén 
meginditollák a büntetőeljárást és 
ma volt a helybeli kir. törvényszék 
előtt a főtárgyalás Marián Miklós 
elnöklete alatt. — A vádlottak 
állhatatosan tagadták a rájuk 
rótt bűncselekményt, azonban Mol
nár, a koronatanú s a többi ki
hallgatott tanuk is ellenük vallottak. 
A törvényszék azonban az Ítélet 
hozatalt elhalasztotta, mert az egyik 
tanú, Bodroghi bajai kir. közjegyző, 
aki a hagyatéki leltárt teljesen is 
meri, nem jelent meg a mai tárgya
láson.

REGÉNY CSARNOK. I L A K Á S HIRDETŐ.

Irodalom.
Ha végigtekintünk irodalmunk 

azon termékein, melyek a tudomá
nyosmunkásság eredményeit a müveit 
nagyközönséggel közvetítik, azt ta
pasztaljuk, hogy hazánkban arány
talanul csekély általánosan élvezhető, 
jó színvonalon álló, közérdekű munka 
teljesíti ezt a fontos hivatást. Folyó
iratok és alapos monográfiák nálunk 
is hirdetik a kutató ész kisebb-na- 
gyobb méretű vívmányait és a tu
dományok hatalmas fejlődését; de é  
fejlődés eredményei nehezen jutnak 
el a nagyközönség ama részéhez, 
mely alapos felvilágosítást, igazi 
műveltséget keres, de azt csakis él
vezetes művészi formában fogadja 
el. A nagyközönség ezen igényeit a 
műveltség könyvtára cim alalt meg
jelenő nagy gyűjteményes vállalat 
fogja kielégíteni, melynek I ső kötete 
a -Technika vívmányai már megje
lent s havi részletfizetésre is kapható 
Któcsi J . Nándor könyvkereskedé
sében.

fill. Egy fill
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tés és hozzátartozó mellékhelyisé

gekkel. 1. kör 286. sz. 
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20.
— Wittgenstein urat szívesen lá

tom, szólt az inashoz. Legyen gondod, 
hogy ne zavarjanak bennünket, foly
tatta a komornához fordulva.

A komorna távozott, Wittgenstein 
ur belépett. Steinfeldné barátságosan 
sietett vendége elé.

Isten hozta, kedves barátom, 
köszöntötte • a belépőt elbájoló mo-
Bolylyal 8 könnyedén legyinlve feléje (| j  I m S Z á r l i l l í t a n V a
legyezőjével; sokáig váratott magara. «í J

Wittgenstein megcsókolta a szép a z  „ j o u u a n  é p i t e u d ő  
asszony kezét és a dívádhoz vezette

— Kedves barátnőm, szólt komoly 
hangon, szidjon meg hamar kima
radásom miatt; tudhatja, hogy na
gyon fontosak lehettek az okok, 
melyek megvonhattak az ön társa 
ságától.

Sternfeldné hamisan fenyegetőd
é i t  a legyezőjével és kecses mozdu
lattal intett Wittgensteinnek, foglal 
jón mellette helyei a divánon.

Oh, ezek a férfiak, ezek a 
férfiak! Csak addig tudnak komolyan 
és bensőségteljesen szeretni, inig le 
nem győzték a gyenge női szivet; 
azután mindennek vége. Ezután csak 
a szép napok emléke marad a sze
génynek.

— Amint inár említettem, kedves 
barátnőm, az okok, melyek a távol- 
maradásra késztetlek . . . .

Oh, ezt. ismerem! Egy vig ba
rát, akinek el kellett mesélnie leg- 
frisebb hódítását, egyik régi szép 
barátnő . . . .

A férti magas homlokán a rossz 
kedv felhője jelent meg. Sternfeldné 
azonnal észrevette.

— Ti férfiak nem értitek meg a 
gyenge nő tréfáját; a hosszas vára
kozás, a türelmetlenség egy kicsit 
megélesitették a nyelvemet; nem is 
értettem a szavaimat olyan gonoszul.
Kérem, kedves barátom, mondja el, 
micsoda komoly ügy tartotta tőlünk 
olyan soká távol. Minden érdekel, 
ami önt illeti, s komoly hangulatából 
következtetve attól tartok, hogy ön
nel valami kellemetlenség történt..

— Bizonyára kellemetlen! vála
szolt Wittgenstein, kinek homloka 
a társalgás tárgyának megváltozta
tására kisimult Ön tudja, hogy va 
land benső kényszer gyakran ösztö
kél arra, hogy az emberi élet mé
lyébe hatoljak és szemébe nézzek az 
emberi nyomor sötétségének. Ke 
serű, de hathatós gyógyszer ez a 
jóllakottság a gazdagság állal tá
masztott szomorú betegség ellen, mely 
a testet és lelket egyaránt fonyasztja.

— Ismerem ezt a szenvedélyt, 
vágott közbe Sternfeldné, rossz kedve 
ellen küzködve és már sokszor óv
tam tóle. Tudja, hogy menyire ősz 
tozom bajaiban; rettenetesen bánt a 
gondolat, hogy ily tanulmányúton 
szerencsétlenség fogja érni, amely 
életét fogja veszélyeztethetin.

Sternfeldné aggódva simult a férfi
hez, akinek a jólétéért mnyi aggo
dalmat árult el.

Valóban olyan drága önnek 
az élelem? kérdé a férfi izgatottan 
és mélyen tekintett ;i szép szemekbe.

A nő félénken nézett fel hozzá, 
majd szégyenkezve sütötte le a te
kintetét. Wittgenstein öntudatlanul 
szorongatta kezeit, a kezeiben.
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A Katona-utcában

egy több szobából á lló
la k á s

egy, esetleg KÜ tin családnaH

Bővebbet a kiadóhivalalban.

K IS H IR D ETÉSEK .
Minden szó O f i l l é r  Vastag bellikből ©  
f i l l é r .  Lcikisebb hirdetés 3 0 . f i i l é

A 111 ÍV v á l’ilim  Könyv-,papír-, zenemű- 21IIIIKV(II llllll. kereskedés és kölcsön- 
könyvtár van Szabadkán a gymnasiummal 
szemben. Az Antikváriumba remek képes 
levelezőlapok darabja 1 kr. Kölcaönkönyv- 
tárának havi 80 kr. a dija. Cigare'ta papír 
100 drb.-os dobozokban csuk 9 kr., legfi- 
i omabb csak 11 kr. Használt könyveket 
zenemüveket vesz. Levélpapírok, emlék- 
köny ek, képes könyvek, imakönyvek stb 
Bámulatos olcsón leír t venni az Antivárim- 
baif Szabadkán.

Lakás változ (IS. Mária Okleveles
szülésznő lakását Petőfi-utcza (csirke piacz) 
idb Illés /Álltai ur házába helyezte át.
Iá V*1L<nlÁllÁ ajánlkozik házhoz, há

ti ll iíln ílllM lv  Z()n kívül ’’s elvállal ká
véházit és vendéglőit. Baláné, Kossuth-u 
Dominusz ház, házmester! lakás.

két intelligens ur 
teljes ellátást nyer

Gim a kiádéiban.
•Johh családnál

(Folyt, küv.j
Feletti* HxertreHf tti t
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Szerkesztőségi es kiadóhivatali 
telefon szám: 62.

Folyó- és Csurgó-utcában
egy telken két ház 045 sz. alatt előnyös 
és olcsó feltételek melleit eladó. Lövellhet 
Magya ’tea 00 sz. alatt.

Alapos oktatást ad
Zongorajáték, továbbá 

magyar, német, fra n cz ia
és latin nyelvtanból egy e téren 
több mint 30 évi gyakorlattal 
bíró egyén.

Bővebb felvilágosítás a ki- 
adóhivatalban kapható.

Nyomatott a kiadók Kladek és Hamburger könyvnyomdájában Szabadkán.

£) oniorlikör készítményem a legki
tűnőbb étvágyat hozó gyomortisztitó, 
az emésztést elősegíti, igen jóizü és 
gyorsan ható, naponta két pálinkás 
pohánal elegendő. Régi gyomorbaj, 
székrekedés ellen csakis ez segít.

Egy üveg 15, 25, 40 és 80 kr.
Kapható a készítőnél levélheti meg

rendelésre postán. — Cím :KW* Zenke Zoltán, Szeged. “TPO
Kereskedők ismét árusításra nagy 
.engedményt kapnak — Utazó és 

helyi ügynökök felvétetnek, 
n apható Szabadkán : Sugár Manó, 
Kukavina Nándor, Nőjenek Géza ’ 
fiiszer üzletében. Bács-Topolyán : 
Tószegi János. Csantavéreu : Fogy. 

szövetkezet.

jYiaculatura 
papiros

Kapható
lapunK Kiadóhivatalában

Árverési hirdetmény.
A szabadkai gör. kel. szerb hit

község tulajdonához tartozó úgy 
nevezett Osztoics-féle alapítványi 
ház (Szt.-István tér 2. sz.) lak- és 
bolthelyiségei, a községi választmány
1905. évi március hó 11-én kelt 
28. számú határozata értelmében
1906. évi május hó 1-től kezdve 6 
egymást követő évre a községi nagy
teremben 1905. évi április hó 5-én  
délutáni 4 órakor megtartandó 
árverés utján bérbe fog adatni és 
pedig úgy alakhelyiség mint a föld
szinti két bolthelyiség először külön- 
külön, azután a két bolthelyiség 
együttvéve s végül a ház összes 
helyiségei együttvéve; — mely ár
verésre a bérelni szándékozók azzal 
hivatnak meg, hogy az árverés meg
kezdése előtt a kikiáltási ár lO*’f„-át 
bánatpénz fejében letenni kötelesek.

Kellően felszerelt zárt Írásbeli 
ajánlatok is elfogadtatnak az árve
rés napján és annak megkezdése 
előtt. Az árverés többi félté telei a 
hitközségi jegyző irodájában (gör. 
kel. szerb templom udvar) minden 
nap délelőtt 11 — 12-ig és délután 
4—5-ig megtekinthetők.

Keit Szabadkán, 1905. évi március 
hó 22-én.

A szabadkai gör. kel. szerb hitközség 
választmánya.

Két lá n c  föld
a  M  ö tezer  

té g la é g e tő  m e lle tt ,

szabad kézbő l eladó.
Tudakozódhatni lehet Abrasich 

Antal polg. isk. igazgatónál.

PalieM oii
egy szép k é n y e lm e s

v illa  e la d ó




